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"De morgen komt!"
Zaterdag 14 maart 2020

Thema week 3: Als u de zonden blijft gedenken, HEER, wie houdt dan stand? Maar bij u
is vergeving, daarom eert men u met ontzag. (Psalm 130,3-4)
Leidraad voor je gebed
Het nachtelijk duister kan verwarring zaaien. Dromen en nachtmerries dienen zich aan,
beschuldigende stemmen in onszelf. Wat je wilt vergeten dringt zich op. God echter schenkt
ons een lichtbeeld als kompas in het donker: licht dat niet dooft, liefde die blijft.
Begin van het gebed
Ik proef wat mijn verlangen is voor deze gebedstijd en spreek dit hardop uit. Mijn verlangen
gaat vandaag met mij mee, het geeft richting en grond aan mijn gebed.
Bijbeltekst voor vandaag, zaterdag 14 maart: Micha 7:18-20
'Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat?
U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn;
liever toont u hun uw trouw.
Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen.
Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.'
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Schuld en schaamte kunnen makkelijk aan je blijven kleven. Ook al zijn ze verleden tijd en
heb je verantwoordelijkheid genomen voor je leven nu, het bepaalt nog je doen en laten.
Hiervan verlost worden lijkt een wensdroom.
● kan ik Gods aanbod van een nieuw begin horen en spiegelen in mijn doen en laten?
● wat laat ik los omdat het mij verhindert om echt te leven?
● wat in mij vraagt om nader onderzoek of het zetten van een andere stap?
Einde van het gebed

Ik neem nog even de tijd om te praten met God of met Jezus die met mij waakt. Ik groet, en
eindig met een gebed dat me vertrouwd is.
Terugblik op het gebed
Ik overweeg, terugkijkend op mijn gebedstijd, wat me is opgevallen, wat me geraakt heeft,
wat lastig was. Ik schrijf kort iets op en neem dat mee de dag in of ik maak een tekening.

